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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครัๅงนีๅจึงมีวัตถุประสงคทีไจะปรียบทียบครงสรຌางละองคประกอบพันธุเมຌ ดัชนีความหลากหลายละ
ดัชนีความคลຌายคลึง รวมทัๅงครงสรຌางดຌานตัๅงละการบงชัๅนรือนยอด฿นพืๅนทีไปຆาดิบชืๅนฝດงตะวันตก ดยทําการวางปลง
ตัวอยางขนาด แโเ x แโเ มตร ิแ.ไไ haี จํานวน ใ ปลง จากดຌานบนของภาคลงเป เดຌก ปลงตัวอยางอุทยานหงชาติ
นๅําตกหงาว จังหวัดระนอง ปลงตัวอยางอุทยานหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา ละปลงตัวอยางอุทยานหงชาติขาพนม
บญจา จังหวัดกระบีไ ดยมีระยะทางิระยะขจัดี ระหวางปลงหางกันประมาณ แเเ กิลมตร จุดศูนยกลางปลงมีความสูง
จากระดับนๅําทะล แแเุ แใเ ละ แ้เ มตร ตามลําดับ ทําการกใบขຌอมูลทางนิวศวิทยาของตຌนเมຌทีไมีขนาด DBH ตัๅงต ไ.5 
ซนติมตรขึๅนเป มาทําการวิคราะห ผลการศึกษาพบวา ปลงนๅําตกหงาว พบพันธุเมຌจํานวนทัๅงสิๅน แุ5้โ ตຌน  โแโ ชนิด 
แใ้ สกุล ไ่ วงศ คาความสําคัญของชนิดพันธุ แเ อันดับรกเดຌก ยางมันหมู ปรียง จิกดง พิกุลปຆา อีกริม ลักคยลักกลือ 
ดําตะก กรายดํา พิกุลนก ละพิกุลดง มีคาความสําคัญ ไ้.โใุ แไ.ๆเุ แใ.ไเุ แโ.5็ุ ่.ใไุ ่.แุ่ ็.แ5ุ ็.เๆุ ๆ.ๆ็ ละ 
5.โเ ตามลําดับ ปลงศรีพังงา พบพันธุเมຌจํานวนทัๅงสิๅน โุใแเ ตຌน  โไ่ ชนิด แใไ สกุล 5เ วงศ คาความสําคัญของชนิดพันธุ 
แเ อันดับรกเดຌก ยางมันหมู ตับหลาม฿บลใก พิกุลปຆา ดําตะก กรายดํา ตะคียนราก จิกดง ปรียง มาขา ละพวมพรຌาว 
มีคาความสําคัญ ใ5.ๆไุ แๆ.โเุ แใ.ใๆุ แโ.เเุ ้.้็ุ ่.เเุ ็.็ุ่ ็.โไุ 5.โเ ละ ไ.่้ ตามลําดับ ละปลงขาพนม
บญจา พบพันธุเมຌจํานวนทัๅงสิๅน  แุ5้ไ ตຌน  โเเ ชนิด แโ่ สกุล 5เ วงศ คาความสําคัญของชนิดพันธุ แเ อันดับรกเดຌก 
หมากพน ปรียง ตะคียนราก ยางมันหมู ลักคยลักกลือ ดําตะก คียนทราย คอลนขา เขขียว ละมังคาก มีค า
ความสําคัญ โ็.ไใุ แ็.่5ุ แ5.โๆุ แไ.ๆไุ แเ.ุ่้ แเ.แุ่ ็.้ใุ ็.ไุ้ ็.แ5 ละ ๆ.้แ ตามลําดับ สวนคาดัชนีความ
หลากหลายของชนิด ตามวิธีของ ShannonูWiener ิH’ี ละวิธีของ Fisher ิαี นัๅน มีนวนຌมเป฿นทิศทางดียวกัน ดย
ปลงศรีพังงามีคาดัชนีสูงทีไสุด รองลงมาคือปลงนๅําตกหงาว ละปลงขาพนมบญจา คาดัชนีของ ShannonูWiener ิH’ี 
มีคา ไ.5เุ ไ.ไไ ละ ไ.โ้ ตามลําดับ ละคาดัชนีของ Fisher ิαี มีคาทากับ ็เ.ไเุ ๆ5.ๆไ ละ ๆเ.ไเ ตามลําดับ ตมืไอ
คํานวณตามวิธีของ Simpson ิDี กลับพบวาคาดัชนีของทัๅง ใ พืๅนทีไ เมตางกันมาก ดยปลงนๅําตกหงาวมีคาดัชนีสูงกวา มีคา
ทากับ เ.้่ ขณะทีไอีกสองปลงมีคาดัชนีทากันอยูทีไ เ.้็ มืไอปรียบทียบดัชนีความคลຌายคลึงระหวางสังคม ตามวิธีของ 
Sorensen ิแ้ไ่ี ระหวางปลงนๅําตกหงาวกับปลงศรีพังงา พบวามีคาดัชนีอยูทีไ ไๆ.5โั มีจํานวนชนิดทีไหมือนกัน แเ็ 
ชนิด จากจํานวนรวม ใ5ใ ชนิดุ ระหวางปลงนๅําตกหงาวกับปลงขาพนมบญจา พบวามีคาดัชนีอยูทีไ ไ5.แไั มีจํานวน
ชนิดทีไหมือนกัน ้ใ ชนิด จากจํานวนรวม ใแ้ ชนิด ละระหวางปลงศรีพังงากับปลงขาพนมบญจา พบวามีคาดัชนีอยูทีไ 
ไ5.5ใั มีจํานวนชนิดทีไหมือนกัน แเโ ชนิด จากจํานวนรวม ใไๆ ชนิด สวนรูปบบการกระจายของชัๅนขนาด
สຌนผาศูนยกลางคลຌายกัน คือจะลดลง฿นลักษณะ logูlinear หรือบบ Lูshape ดยตຌนเมຌทีไมีขนาดลใกจะมีจํานวนมาก หรือ
มีความหนานนตอพืๅนทีไสูงกวาตຌนเมຌทีไมีขนาด฿หญกวา หรือมีความหนานนตอพืๅนทีไตไํากวา มืไอพิจารณาปรียบทียบสัดสวน
การกระจายของตละชวงชัๅนของปลงตัวอยางทัๅง ใ พืๅนทีไ พบวาปลงนๅําตกหงาวละปลงศรีพังงามีสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกัน฿น
ตละชวงชัๅน กลาวคือชวงชัๅนรกหรือชวงชัๅนสຌนผาศูนยกลาง >ไ.5ูแเ ซม. มีสัดสวนความหนานนสูงถึง ๆ5 ละ ็เ ั 
ตามลําดับ มืไอทียบกับชวงชัๅนทัๅงหมด ดยชวงชัๅนถัดเปหรือชวงชัๅน >แเูโเ ซม. มีสัดสวนความหนานนพียง แ้ ละ โเ 
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ั ตามลําดับ สวน โ ชวงชัๅนรกของปลงขาพนมบญจา มีคาสัดสวนความหนานน ไ้ ละ ใแ ั สดง฿หຌหในถึง
พัฒนาการของหมูเมຌทีไสูงกวาอีก โ ปลงรก สวนการบงชัๅนรือนยอด฿นภาพรวมของปลงตัวอยางทัๅง ใ พืๅนทีไ พบวาพันธุ
เมຌวงศ Dipterocarpaceae มีความดดดนทีไสุด฿นรือนยอดชัๅนบนละ ดนลงมาถึงรือนยอดชัๅนกลาง฿นอีก โ พืๅนทีไ ยกวຌน 
ปลงขาพนมบญจา ซึไงดนนຌอยกวาพันธุเมຌวงศ Arecaceae สวน฿นรือนยอดชัๅนลางพบวงศพันธุเมຌทีไดนทีไสุด ตกตางกัน
เป ตมีสิไงทีไหมือนกันอยูอยางหนึไง฿นรือนยอดชัๅนนีๅคือ พบวาพันธุเมຌวงศ Ebenaceae จะมีความดนอยู฿น ใ ลําดับรกของ
ทุกพืๅนทีไ ดยฉพาะสกุล Diospyros    
  
คําสําคัญ : ปຆาดิบชืๅน ภาค฿ตຌฝດงตะวันตก ครงสรຌางละองคประกอบพันธุเมຌ 

 

 Abstract  
 
 The aim of this stud as to comparing the structure and species compositionุ species diersit 
indexุ similarit index and the canop laer classification of seasonal et eergreen forest located on 
estern site of Thailand peninsularุ b using three of แโเxแโเ m² forest permanent plots ิbase on a 
census of all trees ≥ไ.5 c.m. dbh.ี hich consisting of Nam Tok Ngao plotุ Sri Phang Nga plot and Kao 
Panom Benja plot. The distance beteen the plots of approximatel แเเ k.m. from north to south. The  
altitude at plots center as แแเุ แใเ and แ้เ mslุ respectiel. The results shoed that Nam Tok Ngao 
plot found แุ5้โ trees ิโแโ species แใ้ genera ไ่ familiesีุ the important alue ิWhittakerุแ้็เี of ten 
first orderุ including Dipterocarpus kerriiุ Swintonia floribundaุ Barringtonia pauciflora, Palaquium 
impressionerviumุ Rinorea anguiferaุ Diospyros sumatranaุ Diospyros wallichiiุ Hopea oblongifolia, 
Payena lanceolata, and Madhuca laurifoliaุ the alue as ไ้.โใุ แไ.ๆเุ แใ.ไเุ แโ.5็ุ ่.ใไุ ่.แุ่ ็.แ5ุ ็.เๆุ 
ๆ.ๆ็ and 5.โเุ respectiel. Sri Phang Nga plot found โุใแเ trees ิโไ่ species แใไ genera 5เ familiesีุ IV 
of ten first orderุ including Dipterocarpus kerriiุ Xanthophyllum eurhynchumุ Palaquium 
impressionerviumุ Diospyros wallichiiุ Hopea oblongifolia,  Hopea griffithii, Barringtonia pauciflora, 
Swintonia floribundaุ Syzygium craibii and  Lophopetalum floribundumุ the alue as ใ5.ๆไุ แๆ.โเุ แใ.ใๆุ 
แโ.เเุ ้.้็ุ ่.เเุ ็.็ุ่ ็.โไุ 5.โเ and ไ.ุ่้ respectiel. Kao Panom Benja plot found แุ5้ไ trees ิโเเ 
pecies แโ่ genera 5เ familiesีุ IV of ten first orderุ including Orania sylvicola, Swintonia floribundaุ 
Hopea griffithii, Dipterocarpus kerriiุ Diospyros sumatranaุ Diospyros wallichiiุ Shorea gratissima, 
Xerospermum laevigatum, Parashorea stellata, and Cynometra malaccensisุ ุ the alue as โ็.ไใุ แ็.่5ุ 
แ5.โๆุ แไ.ๆไุ แเ.ุ่้ แเ.แุ่ ็.้ใุ ็.ไุ้ ็.แ5 and ๆ.้แุ respectiel. The species diersit index hich 
calculated b ShannonูWiener method ิH’ี and Fisher method ิαี tended to the same direction. The 
index had the maximum alue at Sri Phan Nga plot and had the minimum alue at Kao Panom Benja 
plotุ H’ index alue as ไ.5เุ ไ.ไไ and ไ.โุ้ and α index alue as ็เ.ไเุ ๆ5.ๆไ and ๆเ.ไเุ respectiel. 
Hoeerุ calculated b Simpson method ิDี found that the index alues ere not significantl differentุ 
had the maximum alue at Nam Tok Ngao plotุ the alue as เ.้่. The other to ere the same alue as 
เ.้็. The similarit index comparision hich calculated b Sorensen method ิแ้ไ่ีุ beteen Nam Tok 
Ngao plot and Sri Phan Nga plot had the alue as ไๆ.5โั ิthere ere แเ็ same species from ใ5ใ total 
speciesีุ beteen Nam Tok Ngao plot and Kao Panom Benja plot had the alue as ไ5.แไั ิthere ere ้ใ 
same species from ใแ้ total speciesี and beteen Sri Phan Nga plot and Kao Panom Benja plot had the 
alue as ไ5.5ใั ิthere ere แเโ same species from ใไๆ total speciesี. The dbh class distribution patterns 
ere similarุ ere negatie exponential or Lูshape in graph table. The densit ratio comparision of dbh 
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class interal shon that Kao Panom Benja plot had the deelopment of plant communit more than the 
other to plots. The canop laer classification had three laersุ including top canop ิupper โ็ m.ีุ 
middle canop ิแ5ูโ็ m.ี and lo canop ิloer แ5 m.ี. Dipterocarpaceae as the famil that most 
dominant in the top and middle canopุ Ebenaceae as most dominant in the lo canopุ especiall 
the genus of Diospyros. 
 
Keywords : Rainforest ุ Western site of Thailand peninsular ุ Structure and species composition 
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บทนํา 
 

 ภาค฿ตຌปຓนภูมิภาคหนึไงของประทศเทย ตัๅงอยูบนคาบสมุทรมลายู ขนาบดຌวยทะลอาวเทยทางฝດงตะวันออก ละ
ทะลอันดามันทางฝດงตะวันตก ชายหาดฝດงอาวเทยกิดจากการยกตัวสูง มีทีไราบชายฝດงทะลยาว รียบ กวຌาง ละนๅําตืๅน ทะล
อันดามันมีชายฝດงยุบตไําลง มีทีไราบนຌอย ชายหาดวຌาหวง ปຓนขดหิน มีหนຌาผาสูงชัน มีความยาวจากหนือจด฿ตຌประมาณ 
็5เ กิลมตร  มีพืๅนทีไรวมประมาณ ็เุ็แ5 ตารางกิลมตร พืๅนทีไสวน฿หญปຓนทีไราบ ตจะมีทิวขานຌอย฿หญกัๅนกลาง
ระหวางฝດงตะวันออกละตะวันตก ตลอดนวความยาวของภาค ทิวขาทีไสําคัญ เดຌก ทิวขาภูกใต ทิวขานครศรีธรรมราช
ละทิวขาสันกาลาคีร ี
 ทิวขาภูกใตหรือทิวขาระนอง ปຓนทิวขาทีไยกออกจากทิวขาตะนาวศรีริไมจาก จังหวัดชุมพร นับจากมนๅําปาก
จัไนลงเปทาง฿ตຌปຓนนวเป฿นหลมมลายู เปสุดตอนทีไตอกับทิวขานครศรีธรรมราช ละทิวขาสันกาลาคีรี฿นจังหวัด
สตูล นอกนัๅนปຓนทิวทีไลๅําลงเป฿นทะลกิดปຓนกาะภูกใตขึๅน จึง฿หຌชืไอวาทิวขาภูกใต ละนืไองจากวาทิวขานีๅผานจังหวัด
ระนอง จึงเดຌชืไอวาทิวขาระนอง ทิวขานีๅปຓนขาหินกรนิต เดຌปนนๅําลงสองฟาก คือ ดຌานอาวเทย ละดຌานมหาสมุทร
อินดีย ทางดຌานอาวเทย มีคลองสวี ลํานๅําหลังสวน ละลํานๅําคีรีรัฐ ิเหลลงอาวบຌานดอนี ทางดຌานมหาสมุทรอินดีย มีลํานๅํา
กระ ิมีคลองปากจัไน ละคลองละอุนเหลมาบรรจบี ละลํานๅําตะกัไวปຆา ทิวขานีๅมียอดขาสูงทีไสําคัญ คือ ขากะทะควไํา สูง 
แุเ้โ มตร ขาปลายบางตຍะ สูง แุเไ็ มตร ขาทัๅงสองลูกนีๅอยูตอนหนือของจังหวัดพังงา ขาพระหมี สูง แุแเๆ มตร อยู
฿นขตอําภอตะกัไวปຆา จังหวัดพังงา ขาหลังคาตึก สูง แุโ็โ มตร อยู฿นขตอําภอกะปอร จังหวัดระนอง ยังมียอดขาทีไสูง
กิน แุเเเ มตร อีกหลายยอด ตเมมีชืไอรียกกัน ทิวขาภูกใตกัๅนขตดน ระหวางฝດงตะวันออกกับฝດงตะวันตก ของสีไจังหวัด
฿นภาค฿ตຌคือ ทางตอนหนือกัๅนจังหวัดชุมพร ิตะวันออกี กับจังหวัดระนอง ิตะวันตกี ทางตอน฿ตຌกัๅนจังหวัดสุราษฎร
ธานี ิตะวันออกี กับจังหวัดพังงา ิตะวันตกี    
  ทิวขานครศรีธรรมราช ปຓนทิวขาทีไอยูทางตะวันออกของทิวขาภูกใต ละปຓนกนของหลมตอลงเปอีกนวหนึไง 
ทิวขานีๅกัๅนทีไราบสุราษฎรเวຌตอนกลาง ดยมีภูขาลูกดด โ ทรกอยูปຓนตอน โ มีความสูง โเเูใเเ มตร มี ขาพนม
บญจา สูง แุไเไ มตร ปຓนยอดสูงสุด ปຓนขาหินกรนิต ทีไมีทิศทางทอดตัวจากหนือเป฿ตຌ จากริมฝດงทะลดຌานอาวเทยเปสุด
ยังฝດงทะลดຌานตะวันตก ริไมจากทาง฿ตຌของลํานๅําตาป ทาง฿ตຌจดทิวขาสันกาลาคีรี ตอนหนือของทิวขานีๅมียอดสูงหลายยอด 
สวนตอนกลาง ละตอน฿ตຌยอดเมสูงนัก สวนทีไยืไนลงเป฿นทะลของทิวขานีๅเดຌกกาะสมุย ละกาะพะงัน สวนทางตอน฿ตຌ฿น
จังหวัดตาง โ บงปຓนสองสวน คือ ทางดຌานตะวันออกมีจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ละสงขลา ทางดຌานตะวันตก
มี จังหวัดกระบีไ ตรัง ละสตูล ปຓนสันปนนๅําของฝດงอาวเทย ละฝດงอันดามัน ดຌานอาวเทย มีลํานๅําตาป ละลําคลองตาง โ ทีไ
เหลลงทะลสาบสงขลา ดຌานทะลอันดามัน มีลํานๅําตรัง ยอดขาสูงทีไสําคัญเดຌก ขาหลวง อยูทางตะวันตกของ อําภอมือง
นครศรีธรรมราช สูง แุ็่ๆ มตร ขาหมนอยู฿นขต อําภอฉวาง สูง แุใเ้ มตร ขาสอยดาวอยู฿นขต จังหวัดตรัง สูง ้้ใ 
มตร 
 ทิวขาสันกาลาคีรี ปຓนทิวขาทีไตอนืไองกับทิวขานครศรีธรรมราช ปຓนทิวขาหินกรนิต ละยกออกปຓนหลาย
นว มีทิศทางขนานกันจากหนือลง฿ตຌ ตอนยานกลางมีความสูง ประมาณ แุ5เเ มตร ตอนริมทัๅงดຌานตะวันตก ละ
ตะวันออก มีความสูงประมาณ ไเเ มตร ทิวขานีๅริไมตัๅงตจังหวัดสตูล เปสุด฿นขตจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะลดหลัไนปຓน
ขัๅนบันเด เปทางทิศตะวันออกฉียง฿ตຌ กัๅนขตดนเทยกับมาลซีย฿นขตจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ละนราธิวาสของเทย กับ
ขตรัฐเทรบุรี ปลิส ปรัค ละกลันตันของมาลซีย  ยอดขาสูงกินกวา แุเเเ มตร มีอยูปຓนจํานวนมากประมาณ แไ ยอด 
มีชืไอปຓนภาษาพืๅนมือง ยอดสูงสุดคือ กุหนุงฮูลูติติบาซาร สูง แุ5ใ5 มตร 
 ลักษณะภูมิอากาศของภาค฿ตຌปຓนบบรຌอนชืๅนถบมรสุม ิTropical Monsoon Climate : Amี คือมีฝนตกชุกสลับ
กับฤดูลຌงสัๅน โ ภาค฿ตຌเมมีฤดูหนาว นืไองจากอยู฿กลຌสຌนศูนยสูตร ละเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ชวง
ระหวางดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ละลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือ ชวงระหวางดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ จาก
ลักษณะทางภูมิศาสตรทีไมีลักษณะปຓนคาบสมุทรละมีทิวขาสูงวางตัว฿นนวหนือ฿ตຌอยูตอนกลางซึไงจะทําหนຌาทีไปຓนนว
ปะทะลม ทํา฿หຌตกอยูภาย฿ตຌอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ละลมมรสุมตะวันออกฉียงหนืออยางตใมทีไ ทํา฿หຌฝนตก
ชุกตลอดทัๅงป 
 ทรัพยากรปຆาเมຌของพืๅนทีไภาค฿ตຌ มืไอพิจารณาตามปจจัยวดลຌอม สามารถจํานกออกปຓนปຆาประภทตางโ เดຌก 
ปຆาดิบชืๅน ปຆาชายลน ปຆาพร ุละปຆาละมาะ ดยระบบนิวศปຆาดิบชืๅนถือวาปຓนระบบนิวศทีไ฿หญละมีความหลากหลายสูง
ทีไสุด พบกระจายอยูทัไวพืๅนทีไละปຓนระบบนิวศทีไมีบทบาทสําคัญตอชีวิตละความปຓนอยูของผูຌคนทัๅงทางตรงละทางอຌอม 
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ชน ปຓนหลงทีไมาของปจจัยสีไ ปຓนหลงนันทนาการ ปຓนหลงทีไอยูอาศัยของสัตวปຆา ละอืๅอประยชน฿นงของการอนุรักษ
ดินละนๅํารวมทัๅงสภาพวดลຌอม฿หຌอยู฿นภาวะสมดุล ดังนัๅน การศึกษาลักษณะครงสรຌางละองคประกอบพันธุเมຌปຆาดิบชืๅนจึง
ปຓนสิไงจําปຓนทีไจะ฿ชຌ฿นการพิจารณาปຓนนวทาง฿นการอนุรักษละฟຕนฟูระบบนิวศปຆาดิบชืๅนตอเป 
 ปจจัยหลักทีไทํา฿หຌสังคมพืชปຆาดิบชืๅนกิดขึๅนละคงอยูเดຌ คือความชืๅน฿นดินละ฿นอากาศ ดยตຌองมีปริมาณนๅําฝน
กินกวา แุๆเเ มิลลิมตรตอปขึๅนเป มีการกระจายของปริมาณนๅําฝนตอนืไองมากกวา ่ ดือน฿นรอบป สภาพดินลึกละกใบ
ความชืๅนเดຌดี ทีไ สําคัญคือมีความชืๅนสูง ละมีอุณหภูมิฉลีไยรายดือนเมตไํากวา โเ องศาซลซียส สวนความสูงจาก
ระดับนๅําทะลปานกลางนัๅนขຌามากีไยวขຌองทางอຌอมคือ ฿นระดับทีไสูงมากอากาศคอนขຌางยในยาวนานทํา฿หຌพันธุเมຌของสังคมนีๅ
หลายชนิดเมอาจปรากฏอยูเดຌ สังคมพืชจึงปลีไยนเปปຓนปຆาชนิดอืไน ิอุทิศุ โ5ไแี 
 สภาพทัไวเปของสังคมพืชปຆาดิบชืๅนปຓนปຆารกทึบ เมຌชัๅนบนสวน฿หญปຓนเมຌ฿นวงศยาง ิDipterocarpaceaeี เมຌชัๅน
กลางละเมຌชัๅนลางสามารถขึๅนภาย฿ตຌรมงาของเมຌ฿หญเดຌ พืๅนปຆาประกอบดຌวยเมຌพุม เมຌลຌมลุก เมຌเผ ละพืชวงศปาลม
ิArecaceaeี บนตຌนเม฿หญจะมีพันธุเมຌอิงอาศัยิepiphtesี ฟຂรน มอสส เลคน ละถาวัลย ขึๅนอยูทัไวเป 
 สมพงษ ิโ5โใี เดຌศึกษาครงสรຌางของสังคมปຆาดิบชืๅนอุทยานหงชาติขาสก ดยวิธีวางปลงตัวอยางขนาด โเx5เ 
มตร จํานวน แโ ปลง กระจายอยู฿นความสูงจากระดับนๅําทะลปานกลาง ตัๅงต แแเูไแเ มตร พบพันธุเมຌ แใ่ ชนิด มี
พันธุเมຌวงศยาง ปຓนวงศทีไมีความดนของเมຌชัๅนบน ละ มีพันธุเมຌวงศมะกลือ ิEbenaceaeี ดน฿นเมຌชัๅนลาง  
 สมบูรณ ิโ5โ้ี เดຌศึกษาครงสรຌางชัๅนรือนยอดสังคมปຆาดิบชืๅนบริวณศูนยศึกษาธรรมชาติละสัตวปຆาขาชอง จ.
ตรัง ละอุทยานสัตวปຆาขาพระทว จ.ภูกใต ดย฿ชຌปลงตัวอยางขนาด โเxไเ มตร จํานวน ไ ปลง฿นตละระดับความสูง
จากระดับนๅําทะลปานกลาง ปลงตัวอยางศูนยศึกษาธรรมชาติฯ พบพันธุเมຌ ่โูแเ้ ชนิด ละเดຌจัดบงครงสรຌางรือนยอด
ออกปຓน ใ ชัๅนรือนยอด เดຌก ชัๅนรือนยอดทีไ แ มีความสูงของตຌนเมຌ โ่ มตรขึๅนเป ชัๅนรือนยอดทีไ โ มีความสูงของตຌนเมຌ 
แ็ูโ่ มตร ละชัๅนรือนยอดทีไ ใ มีความสูงของตຌนเมຌนຌอยกวา แ็ มตร สวนปลงตัวอยางอุทยานสัตวปຆาฯ พบพันธุเมຌ ๆู้
้แ ชนิด บงชัๅนรือนยอดปຓน ใ ชัๅนชนกัน เดຌก ชัๅนรือนยอดทีไ แ ความสูงของตຌนเมຌ โโ มตรขึๅนเป ชัๅนรือนยอดทีไ โ 
ความสูงของตຌนเมຌ แ5ูโโ มตร ละชัๅนรือนยอดทีไ ใ มีความสูงของตຌนเมຌนຌอยกวา แ5 มตร  
 อรุณ ิโ55โี เดຌศึกษาครงสรຌางละองคประกอบพันธุเมຌปຆาดิบชืๅนขตรักษาพันธุสัตวปຆาขาบรรทัด ดยการวาง
ปลงตัวอยางขนาด โไ ฮกตาร ละวัดตຌนเมຌทีไมีขนาดสຌนผาศูนยกลางพียงอกตัๅงต แ ซนติมตร ขึๅนเป พบพันธุเมຌ 5้ไ 
ชนิด โ่แ สกุล ละ ่โ วงศ พันธุเมຌวงศ Annonaceae มีจํานวนตຌนมากทีไสุดิแใุ่5็ ตຌนี พันธุเมຌวงศ Dipterocarpaceae 
มีความดนทางดຌานพืนทีไหนຌาตัดทีไสุดิแ5.่แัี พันธุเมຌวงศ Euphorbiaceae มีความหลากชนิดมากทีไสุดิ5ๆ ชนิดี ละ
สามารถจํานกสังคมปຆาดิบชืๅนปลงตัวอยาง ดยวิธี Relatie Sorensen Distance ละ Ward’s Linkage Method เดຌปຓน 
ไ สังคมยอย คือสังคมยอยมังคากูขอยหนาม สังคมยอยคียนทรายูเขขียวูมังคาก สังคมยอยคียนทรายูตีนปຓดขาว ละ
สังคมยอยกระทุมูลําพูปຆา 
 การศึกษาครงสรຌางละองคประกอบพันธุเมຌ฿นปຆาดิบชืๅนภาค฿ตຌนับวายังมีการศึกษาวิจัยกันนຌอยมาก มืไอทียบกับ
พืๅนทีไปຆาประภทอืไนโ ดยการศึกษา฿นครัๅงนีๅ เดຌกําหนดขอบขตพืๅนทีไศึกษาเวຌพียง ใ อุทยานหงชาติ฿น ใ จังหวัดภาค฿ตຌฝດง
ตะวันตก เดຌก ปลงตัวอยางอุทยานหงชาตินๅําตกหงาว จ.ระนอง ปลงตัวอยางอุทยานหงชาติศรีพังงา จ.พังงา ละปลง
ตัวอยางอุทยานหงชาติขาพนมบญจา จ.กระบีไ ซึไงทัๅง ใ ปลงตัวอยาง มีปจจัยวดลຌอมทีไสําคัญทีไคลຌายคลึงกันอยูสอง
ประการ คือ เดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ฿นชวงระหวางดือนพฤษภาคมูตุลาคม ดยจังหวัดระนอง มีปริมาณ
ฝนรวม ิTotal Rainี ฉลีไย 5 ปยຌอนหลัง ิพ.ศ. โ55โูโ55ๆี ไุใไๆ.็่ ม.ม./ป จํานวนวันฝนตก ิNumber of Rain Dasี 
ฉลีไย โเเ วัน ปริมาณฝนสูงสุด ิDail Maximumี ฉลีไย แ็ไ ม.ม. จังหวัดพังงา มีปริมาณฝนรวมฉลีไย ไุแใ5.่ๆ ม.ม./ป 
จํานวนวันฝนตกฉลีไย โเเ วัน ปริมาณฝนสูงสุดฉลีไย แ่ๆ.5ๆ ม.ม. ละจังหวัดกระบีไ มีปริมาณฝนรวมฉลีไย โุโ็โ.้่ ม.ม./
ป จํานวนวันฝนตกฉลีไย แ็ไ วัน ปริมาณฝนสูงสุด แเ่.็ ม.ม.ิสํานักงานสถิติหงชาติุ โ55็ี ปจจัยวดลຌอมอีกประการ 
เดຌกทีไตัๅงปลงตัวอยางจะอยูทีไระดับความสูงจากระดับนๅําทะลปานกลาง ระหวาง แเเูโเเ มตร ดังนัๅน การศึกษาครัๅงนีๅจึง
มีวัตถุประสงค ดังนีๅ 
 แ. พืไอปรียบทียบครงสรຌางละองคประกอบชนิดพันธุ฿นปຆาดิบชืๅนภาค฿ตຌฝດงตะวันตก 
 โ. พืไอศึกษาถึงความหลากชนิดละความคลຌายคลึงของชนิดพันธุเมຌ 
 ใ. พืไอศึกษาครงสรຌางดຌานตัๅงละการบงชัๅนรือนยอดของสังคมพืช฿นพืๅนทีไ 
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อุปกรณละวิธกีาร 
 

 การศึกษาครัๅงนีๅ฿ชຌขຌอมูลครงสรຌางทางชีววิทยาของตຌนเมຌทีไมีขนาดสຌนผาศูนยกลางทีไความสูงพียงอก ิDBHี ตัๅงต 
ไ.5 ซนติมตรขึๅนเปของปลงตัวอยางถาวรสังคมพืชปຆาดิบชืๅน ขนาด แโเ X แโเ มตร ิบงปຓนปลงยอยขนาด แเ X แเ 
มตร จํานวน แไไ ปลงี ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌฝດงตะวันตก ทีไดํานินการติดตัๅงดยศูนยนวัตกรรมอุทยานหงชาติละพืๅนทีไคุຌมครอง 
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ใ ปลงตัวอยาง เดຌก ปຆาดิบชืๅนอุทยานหงชาตินๅําตกหงาว จังหวัดระนอง ปຆาดิบชืๅนอุทยาน
หงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา ละปຆาดิบชืๅนอุทยานหงชาติขาพนมบญจา จังหวัดกระบีไ ดยขຌอมูลทีไกใบรวบรวม
ประกอบดຌวย รายชืไอชนิดพันธุเมຌ จํานวนตຌน สຌนผาศูนยกลางทีไความสูงพียงอก ความสูงถึงกิไงรก ความสูงทัๅงหมด ความ
กวຌางรือนยอด ละพิกัดทีไตัๅงของตຌนเมຌ฿นปลงตัวอยาง สวนการวิคราะหขຌอมูลทีไจะ฿ชຌปรียบทียบประกอบดຌวย 
 แ. การวิคราะหสังคมพืช พืไอศึกษาลักษณะครงสรຌางของสังคมพืชละองคประกอบพันธุเมຌคํานวณหาคาความ
หนานน ความถีไ ละความดนของชนิดพันธุเมຌ฿นตละปลงตัวอยางพืไอนําเปสูการคํานวณหาคา Important Value ิIVี 
ดยวิธีของ Whittaker ิแ้็เี อຌางตาม ดอกรัก ละอุทิศ ิโ55โี มาปรียบทียบกัน ดย฿ชຌสูตร ดังนีๅ 
 แ.แ ความหนานน ิdensit; Dี คือ จํานวนตຌนทัๅงหมดของชนิด฿ดชนิดหนึไงทีไปรากฏ฿นปลงตัวอยางตอหนวย
พืๅนทีไทีไทําการสํารวจ มีสูตร ดังนีๅ 
 D   = จํานวนตຌนของชนิดพันธุนัๅน฿นปลงตัวอยาง 
                           พืๅนทีไรวมของปลงตัวอยาง 
 แ.โ ความถีไ ิfrequenc; Fี คือ คาความบอยครัๅงของชนิดพรรณพืชชนิด฿ดชนิดหนึไงทีไปรากฏ฿นปลงตัวอยาง  
นิยมวัดคาปຓนรຌอยละ  คาความถีไปຓนการบอกถึงการกระจายของชนิดพนัธุพืช฿นสังคมพืชนัๅน มีสูตร ดังนีๅ 
  F   = จํานวนปลงตัวอยางทีไชนิดพนัธุนัๅนปรากฏ x แเเ   
                          จํานวนปลงตัวอยางทีไทําการสํารวจ 
 แ.ใ ความดน ิdominance; Doี คือ  การประมินถึงความสามารถละมีอิทธิพลของพันธุเมຌทีไมีความหนือกวากัน
หรือดຌอยกวากันละการสดงออก฿นบางดຌานของชนิดเมຌนัๅนโ  อาจบอกเดຌหลายรูปบบ  ซึไง฿นการศึกษา฿นครัๅงนีๅบอกคา
ความดน ปຓนพืๅนทีไหนຌาตัด ิbasal  areaี ของตຌนเมຌ มีสูตร ดังนีๅ 
 Do  = พืๅนทีไหนຌาตัดของชนิดพันธุเมຌ  
                         พืๅนทีไปลงตัวอยาง 
 แ.ไ ความหนานนสัมพัทธ ิrelatie densit; RDี คือ คาปรียบทียบทางดຌานความหนานนของพันธุพืชชนิด฿ด
ชนิดหนึไง฿นสังคมพืช  กับความหนานนทัๅงหมดของพนัธุพืช฿นสังคมพืชนัๅน  นิยมวัดปຓนปอรซในต มีสูตร ดังนีๅ 
 RD  = ความหนานนของชนิดพันธุนัๅน  x แเเ 
                          ความหนานนของเมຌทุกชนิด                                                                                             
 แ.5 ความถีไสัมพัทธ ิrelatie frequenc; RFี คือ คาปรียบทียบทางดຌานความถีไของพันธุพืชชนิด฿ดชนิดหนึไง฿น
สังคมพืช  กับความถีไทัๅงหมดของพนัธุพืชทัๅงหมด฿นสังคมพืชนัๅน มีสูตร ดังนีๅ 
 RF  = ความถีไของชนิดพันธุนัๅน   x  แเเ   
                        ผลรวมความถีไของเมຌทุกชนิด 
 แ.ๆ ความดนสัมพัทธ ิrelatie dominance; RDoี คือ คาปรียบทียบทางดຌานความดนของพันธุพืชชนิด฿ดชนิด
หนึไง฿นสังคมพืช  กับความดนทัๅงหมดของพนัธุพืชทัๅงหมด฿นสังคมพืชนัๅน  นิยมวัดปຓนปอรซในต มีสูตร ดังนีๅ 
  RDo= ความดนของชนิดพันธุนัๅน   x  แเเ   
                       ผลรวมความดนของเมຌทุกชนิด 
 แ.็ คาความสําคัญของชนิดพันธุเมຌ ิimportance alue; IVี คือ คาทีไรวมความหนานนสัมพัทธ  ความถีไสัมพัทธ 
ละความดนสัมพัทธขຌาดຌวยกัน  มีคารวมของพันธุเมຌทุกชนิดทากับ ใเเ  ซึไงสดง฿หຌหในถึงอิทธิพลตาง โ ของพันธุพืชต
ละชนิด  มีสูตร ดังนีๅ                                                                     
 IV   = RD ื RF ื RDo 
 โ. การวิคราะหดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ิdiersit indexี ปຓนการประมินความหลากชนิด฿นขตพืๅนทีไ
หนึไงโ บนสมมติฐานทีไวาพืๅนทีไนัๅนโมีความปຓนนืๅอดียวกัน ดยคาดัชนีจะสูงหรือตไําขึๅนอยูกับปจจัย จํานวนชนิดละความ
สมไําสมอของจํานวนตຌน฿นตละชนิด ซึไงการศึกษาครัๅงนีๅ ฿ชຌ ใ สูตร ปรียบทียบกัน ดังนีๅ 
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 โ.แ ShannonูWiener’s Index of diersit ิH’ี ิMagurranุ แ้่่ี มีสูตร ดังนีๅ 
  H’ = ูSum[Pi ิln Piี] 
 มืไอ Pi = สัดสวนระหวางจํานวนตຌนของชนิดพันธุนัๅน โ ตอจํานวนตຌนของทุกชนิดรวมกัน 
โ.โ Simpson’s index of diersit ิDี ิSimpsonุแ้ไ้ี มีสูตรดังนีๅ 
    D = แ – Sum   niิniูแี   
            NิNูแี 
 มืไอ ni = จํานวนตຌนของชนิดพันธุนัๅน โ  
       N = จํานวนตຌนของทุกชนิดพันธุ 
โ.ใ Fisher’s index of diersit ิαี ิFisher et al.ุ แ้ไใี มีสูตรดังนีๅ 
        S = α lnิแืn/αี 
         มืไอ  S = จํานวนชนิดพันธุทัๅงหมด 
        n = จํานวนตຌนทัๅงหมด 
 ใ. ดัชนีความสมไําสมอ ิeenness indicesี คือ ความมากมาย ิabundanceี ของจํานวนตຌน฿นตละชนิด ทีไจะ
บงบอกถึงความสมไําสมอของตละชนิดวามีการกระจายขຌาครอบครองพืๅนทีไเดຌทาทียมกันหรือเม ซึไงคํานวณเดຌตามวิธีของ 
Pielou ิแ้็5; J’ี มีสูตร฿นการคํานวณ ดังนีๅ 

       E =   H’ 

             lnิsี  
 มืไอ  H’ = คาดัชนีของ ShannonูWeiner 

        S  = จํานวนชนิดทัๅงหมด 
 ไ. คาดัชนีความคลຌายคลึงระหวางสังคม ิindex of similarit; ISsี ดย฿ชຌสมการของ Sorensen ิแ้ไ่ี มีสูตร 
ดังนีๅ 

   ISs = แโW    x แเเ 
             AืB 
มืไอ W = จํานวนชนิดทีไปรากฏทัๅง฿นสังคม A ละ B 

      A  = จํานวนชนิดทีไปรากฏทัๅงหมด฿นสังคม A 
      B  = จํานวนชนิดทีไปรากฏทัๅงหมด฿นสังคม B 
 

 
ผลละวิจารณ 

 

แ. องคประกอบพันธุเมຌ 
 ปลงตัวอยางปຆาดิบชืๅน อุทยานหงชาตินๅําตกหงาว จังหวัดระนอง พบพันธุเมຌทีไมีขนาดสຌนผาศูนยกลางทีไระดับ
ความสูงพียงอกตัๅงต ไ.5 ซ.ม.ขึๅนเป จํานวนทัๅงสิๅน แุ5้โ ตຌน  โแโ ชนิด แใ้ สกุล ไ่ วงศ ฿นระดับวงศ พันธุเมຌวงศ 
Phllanthaceae มีความหลากชนิดมากทีไสุด จํานวน โโ ชนิด รองลงมาคือวงศ Annonaceae จํานวน แ5 ชนิดุ วงศ 
Lauraceae จํานวน แไ ชนิดุ วงศ Mrtaceae จํานวน แโ ชนิด ละวงศ Meliaceae จํานวน แเ ชนิด ฿นระดับสกุล พันธุ
เมຌสกุลหวຌา ิSyzygiumี มีความหลากชนิดทีไสุด จํานวน แแ ชนิด รองลงมาเดຌก สกุลสังครียด ิAglaiaี จํานวน ่ ชนิด 
สกุลมะกลือ ิDiospyrosี จํานวน ็ ชนิด สกุลมะมุนิElaeocarpusี ละสกุลปอ(Sterculiaี จํานวน 5 ชนิดทากัน ละ
สกุลหมือด ิAporosaี ละสกุลลังคຌาว ิDrypetesี จํานวน ไ ชนิดทากัน สวนพันธุเมຌดน฿นระดับชนิด เดຌก ยางมันหมู 
จิกดง อีกริม ปรียง ลักคยลักกลือ พิกุลปຆา ดําตะก กรายดํา ชຌางาะผี ละพิกุลดง 
  ปลงตัวอยางปຆาดิบชืๅน อุทยานหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา พบพันธุเมຌทีไมีขนาดสຌนผาศูนยกลางทีไระดับความสูง
พียงอกตัๅงต ไ.5 ซ.ม.ขึๅนเป จํานวนทัๅงสิๅน โุใแเ ตຌน  โไ่ ชนิด แใไ สกุล 5เ วงศ ฿นระดับวงศ พันธุเมຌวงศ Meliaceae มี
ความหลากชนิดมากทีไสุด จํานวน โแ ชนิด รองลงมาคือวงศ Lauraceae จํานวน แ้ ชนิดุ วงศ Phllanthaceae จํานวน 
แ็ ชนิดุ วงศ Ebenaceae จํานวน แ5 ชนิด ละวงศ Annonaceaeุ วงศ Euphorbiaceaeุ วงศ Mrtaceae ละวงศ 
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Rubiaceae จํานวน แแ ชนิดทากัน ฿นระดับสกุล สกุลมะกลือ ิDiospyrosี มีความหลากชนิดทีไสุด จํานวน แ5 ชนิด 
รองลงมา เดຌก พันธุเมຌสกุลสังครียด ิAglaiaี จํานวน แโ ชนิด ละ สกุลหวຌา ิSyzygiumี จํานวน แเ ชนิดุ สกุลหมือด 
ิAporosaี จํานวน ๆ ชนิด ละสกุลพลอง ิMemeclonี จํานวน 5 ชนิด สวนพันธุเมຌดน฿นระดับชนิด เดຌก ตับหลาม฿บ
ลใก ยางมันหมู ดําตะก กรายดํา จิกดง ลักคยลักกลือ พิกุลปຆา พวมพรຌาว หมากขีๅอຌายขาว ละสลอดปຆา 
 ปลงตัวอยางปຆาดิบชืๅน อุทยานหงชาติขาพนมบญจา จังหวัดกระบีไ พบพันธุเมຌทีไมีขนาดสຌนผาศูนยกลางทีไระดับ
ความสูงพียงอกตัๅงต ไ.5 ซ.ม.ขึๅนเป จํานวนทัๅงสิๅน แุ5้ไ ตຌน  โเเ ชนิด แโ่ สกุล 5เ วงศ ฿นระดับวงศ พันธุเมຌวงศ 
Meliaceae มีความหลากชนิดมากทีไสุด จํานวน โเ ชนิด รองลงมาคือวงศ Annonaceae จํานวน แ5 ชนิดุ วงศ Lauraceae 
จํานวน แโ ชนิดุ วงศ Dipterocarpaceae ละวงศ Phllanthaceae จํานวน แเ ชนิดทากัน ละ วงศ Ebenaceae ละ
วงศ Moraceae จํานวน ้ ชนิดทากัน ฿นระดับสกุล พันธุเมຌสกุลสังครียด ิAglaiaี ละสกุลมะกลือ ิDiospyrosี มีความ
หลากชนิดทีไสุด จํานวน ้ ชนิด ทากัน รองลงมา เดຌก สกุลหวຌา ิSyzygiumี จํานวน ๆ ชนิดุ สกุลมะดืไอละเทร ิFicusี 
สกุลพะวา ิGarciniaี ละสกุลกระดังงาปຆา ิPolyalthiaี จํานวน 5 ชนิดทากันุ สกุลมะมา ิAntidesmaี สกุลขนุน 
ิArtocarpusี  ละสกุลตา สือ (Dysoxylumี  จํานวน ไ ชนิดทากัน ละสกุลหมือด ิAporosaี  สกุลอຌายกลຌอง 
ิChisochetonี ละสกุลยาง ิDipterocarpusี จํานวน ใ ชนิด ทากัน สวนพันธุเมຌดน฿นระดับชนิด เดຌกหมากพน ปรียง 
ลักคยลักกลือ ดําตะก ตะคียนราก ยางมันหมู คียนทราย คอลนขา พิกุลดง ละดงหิน  
โ. การวิคราะหชิงปริมาณ 
  ความหนานน ความถีไ พืๅนทีไหนຌาตัด ละคาความสําคัญระดับชนิดพันธุ 
 ปลงตัวอยางปຆาดิบชืๅน อุทยานหงชาตินๅําตกหงาว จังหวัดระนอง ฿นระดับชนิด มีพันธุเมຌทีไมีคาความหนานนตอ
พืๅนทีไ มากทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก ยางมันหมู จิกดง อีกริม ปรียง ละลักคยลักกลือ มีคาความหนานน ่ๆ.แแุ ็โ.โโุ 
5ไ.่ๆุ ไ้.ใเ ละ ไ5.แไ ตຌน/ฮกตาร ความถีไ฿นการพบ 5 อันดับรก ยางมันหมู จิกดง ลักคยลักกลือ ปรียง ละพิกุลปຆา  
มีคา 5ๆ.โ5ุ 5เ.เเุ ใใ.ใใุ ใโ.ๆไ ละ ใเ.55 ตามลําดับ สวนความดนทางดຌานพืๅนทีไหนຌาตัดของพันธุเมຌ  5 อันดับรก 
เดຌก ยางมันหมู ปรียง พิกุลปຆา พิกุลนก ละนากบุด มีคา แไ.แุ่ โ.ๆใุ โ.แใุ แ.5ใ ละ แ.ใเ ตร.ม./ฮกตาร คา
ความสําคัญของชนิดพันธุ แเ อันดับรกเดຌก ยางมันหมู ปรียง จิกดง พิกุลปຆา อีกริม ลักคยลักกลือ ดําตะก กรายดํา พิกุล
นก ละพิกุลดง มีคาความสําคัญ ไ้.โใุ แไ.ๆเุ แใ.ไเุ แโ.5็ุ ่.ใไุ ่.แุ่ ็.แ5ุ ็.เๆุ ๆ.ๆ็ ละ 5.โเ ตามลําดบั 
 ปลงตัวอยางปຆาดิบชืๅน อุทยานหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา ฿นระดับชนิด มีพันธุเมຌทีไมีคาความหนานนตอพืๅนทีไ 
มากทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก ตับหลาม฿บลใก ยางมันหมู ดําตะก กรายดํา ละจิกดง มีคาความหนานน แไเ.้็ุ แโโ.้โุ 
้็.้โุ ็็.็ุ่  ละ 5ๆ.้ไ ตຌน/ฮกตาร ตามลําดับ ความถีไ฿นการพบ 5 อันดับรก เดຌก ยางมันหมู ตับหลาม฿บลใก ดํา
ตะก กรายดํา ละจิกดง มีคา ๆ5.โุ่ ๆไ.5ุ่ 5โ.เุ่ ไ็.โโ ละ ใ่.่้ ั ตามลําดับ สวนความดนทางดຌานพืๅนทีไหนຌาตัด
ของพันธุเมຌ  5 อันดับรก เดຌก ยางมันหมู พิกุลปຆา ปรียง ตะคียนราก ละดงขา มีคา ๆ.็โุ โ.่ใุ แ.5แุ แ.ไ้ ละ แ.เเ 
ตร.ม./ฮกตาร คาความสําคัญของชนิดพันธุ แเ อันดับรกเดຌก ยางมันหมู ตับหลาม฿บลใก พิกุลปຆา ดําตะก กรายดํา 
ตะคียนราก จิกดง ปรียง มาขา ละพวมพรຌาว มีคาความสําคัญ ใ5.ๆไุ แๆ.โเุ แใ.ใๆุ แโ.เเุ ้.้็ุ ่.เเุ ็.็ุ่ ็.โไุ 
5.โเ ละ ไ.่้ ตามลําดับ 
 ปลงตัวอยางปຆาดิบชืๅน อุทยานหงชาติขาพนมบญจา จังหวัดกระบีไ ฿นระดับชนิด มีพันธุเมຌทีไมีคาความหนานน
ตอพืๅนทีไ มากทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก หมากพน ปรียง ลักคยลักกลือ ดําตะก ละตะคียนราก มีคาความหนานน 
แโ็.เุ่ ๆใ.แุ้ 5่.ใใุ ไ้.ใเุ  ละ ไๆ.5ใ ตຌน/ฮกตาร ตามลําดับ ความถีไ฿นการพบ 5 อันดับรก เดຌก หมากพน ลักคย
ลักกลือ ปรียง ดําตะก ละตะคียนราก มีคา ๆแ.แแุ ไแ.ๆ็ุ ใ่.ุ่้ ใ่.แ้ ละ ใๆ.แแ ั ตามลําดับ สวนความดน
ทางดຌานพืๅนทีไหนຌาตัดของพันธุเมຌ  5 อันดับรก เดຌก หมากพน ยางมันหมู ปรียง ตะคียนราก ละมังคาก มีคา ใ.เแุ โ.่โุ 
โ.5็ุ โ.ใโ ละ แ.ๆไ ตร.ม./ฮกตาร คาความสําคัญของชนิดพันธุ แเ อันดับรกเดຌก หมากพน ปรียง ตะคียนราก ยางมัน
หมู ลักคยลักกลือ ดําตะก คียนทราย คอลนขา เขขียว ละมังคาก มีคาความสําคัญ โ็.ไใุ แ็.่5ุ แ5.โๆุ แไ.ๆไุ 
แเ.ุ่้ แเ.แุ่ ็.้ใุ ็.ไุ้ ็.แ5 ละ ๆ.้แ ตามลําดับ 
ใ. คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุเมຌละคาดัชนีความคลຌายคลึงระหวางสังคม 
 จากการศึกษาพบวาคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ิIndex of species diersitี ฿นปลงตัวอยางปຆาดิบ
ชืๅน มืไอคํานวณตามวิธีของ ShannonูWiener ิH’ี ละวิธีของ Fisher ิαี นัๅน มีนวนຌมเป฿นทิศทางดียวกัน ดยปลง
ตัวอยางอุทยานหงชาติศรีพังงามีคาดัชนีสูงทีไสุด รองลงมาคือปลงตัวอยางอุทยานหงชาตินๅําตกหงาว ละปลงตัวอยาง
อุทยานหงชาติขาพนมบญจา คาดัชนีของ ShannonูWiener ิH’ี มีคา ไ.5เุ ไ.ไไ ละ ไ.โ้ ตามลําดับ ละคาดัชนีของ 
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Fisher ิαี มีคาทากับ ็เ.ไเุ ๆ5.ๆไ ละ ๆเ.ไเ ตามลําดับ ตมืไอคํานวณตามวิธีของ Simpson ิDี กลับพบวาคาดัชนี
ของทัๅง ใ พืๅนทีไ เมตางกันมาก ดยปลงอุทยานหงชาตินๅําตกหงาวมีคาดัชนีสูงกวา มีคาทากับ เ.้่ ขณะทีไอีกสองปลงมี
คาดัชนีทากันอยูทีไ เ.้็ 
 ฿นสวนของดัชนีความสมไําสมอ ิeenness indexี ซึไงคํานวณตามวิธีของ Pielou ิแ้็5ี พืไอทีไจะบงบอกถึงความ
สมไําสมอของตละชนิดวามีการกระจายขຌาครอบครองพืๅนทีไเดຌทาทียมกันหรือเม ดย฿ชຌคาดัชนีความหลากหลายของ 
ShannonูWiener ปຓนคาอຌางอิงนัๅน ปรากฏวาคาดัชนีความสมไําสมอคอนขຌาง฿กลຌคียงกัน คาสูงสุดอยูทีไปลงอุทยาน
หงชาตินๅําตกหงาว มีคา เ.่ใ รองลงมาคือปลงอุทยานหงชาติศรีพังงา มีคา เ.่โ ละปลงอุทยานหงชาติขาพนม
บญจา มีคา เ.่แ 
 
ตารางทีไ แ ปรียบทียบคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุละดัชนีความสมไําสมอ 
  

Plot  name ShannonูWiener ’s    
Index 

Simpson ’s 
Index 

Fisher’s 
Index 

Pielou Eenness 
Index 

นๅําตกหงาว  ไ.ไไ เ.้่ ๆ5.ๆไ เ.่ใ 
ศรีพังงา  ไ.5เ เ.้็ ็เ.ไเ เ.่โ 
ขาพนมบญจา  ไ.โ้ เ.้็ ๆเ.ไเ เ.่แ 

 
 มืไอปรียบทียบดัชนีความคลຌายคลึงระหวางสังคม ิindex of similaritี ซึไงคํานวณตามวิธีของ Sorensen ิแ้ไ่ี 
ระหวางปลงตัวอยางอุทยานหงชาตินๅําตกหงาวกับปลงอุทยานหงชาติศรีพังงา พบวามีคาดัชนีอยูทีไ ไๆ.5โั มีจํานวน
ชนิดทีไหมือนกัน แเ็ ชนิด จากจํานวนรวม ใ5ใ ชนิดุ ระหวางปลงตัวอยางอุทยานหงชาตินๅําตกหงาวกับปลงอุทยาน
หงชาติขาพนมบญจา พบวามีคาดัชนีอยูทีไ ไ5.แไั มีจํานวนชนิดทีไหมือนกัน ้ใ ชนิด จากจํานวนรวม ใแ้ ชนิด ละ
ระหวางปลงตัวอยางอุทยานหงชาติศรีพังงากับปลงอุทยานหงชาติขาพนมบญจา พบวามีคาดัชนีอยูทีไ ไ5.5ใั มี
จํานวนชนิดทีไหมือนกัน แเโ ชนิด จากจํานวนรวม ใไๆ ชนิด 
 

  
 
ภาพทีไ แ ปรียบทียบดัชนีความคลຌายคลึงระหวางสังคม Sorensenิแ้ไ่ี 
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ไ.การกระจายตามชัๅนขนาดสຌนผาศูนยกลางของหมูเมຌ 
 การศึกษา฿ชຌการบงชัๅนขนาดสຌนผาศูนยกลางของหมูเมຌทัๅงปลงตัวอยาง ออกปຓน แแ ชวงชัๅน เดຌก ชวงชัๅน >ไ.5ู
แเุ >แเูโเุ >โเูใเุ >ใเูไเุ >ไเู5เุ >5เูๆเุ >ๆเู็เุ >็เู่เุ >่เู้เุ >้เูแเเ ละ >แเเ ซม. ปรากฏวาปลง
ตัวอยางปຆาดิบชืๅนทัๅง ใ พืๅนทีไมีรูปบบการกระจายของชัๅนขนาดสຌนผาศูนยกลางทีไคลຌายกัน กลาวคือจะลดลง฿นลักษณะ logู
linear หรือบบ Lูshape ดยตຌนเมຌทีไมีขนาดลใกจะมีจํานวนมาก หรือมีความหนานนตอพืๅนทีไสูงกวาตຌนเมຌทีไมีขนาด฿หญ
กวา หรือมีความหนานนตอพืๅนทีไตไํากวา 
 ปลงตัวอยางนๅําตกหงาว มีความหนานนฉลีไย แุแเๆ ตຌน/ฮกตาร ดยตຌนเมຌ฿นชวงชัๅน >ไ.5ูแเ ซม. มีความ
หนานนฉลีไย ็แ5 ตຌน/ฮกตาร ชวงชัๅน >5เูๆเ ซม. มี แ5 ตຌน/ฮกตาร สวนตຌนเมຌทีไมีขนาด >แเเ ซม. มี ็ ตຌน/ฮกตาร  
 ปลงตัวอยางศรีพังงา มีความหนานนฉลีไย แุๆเไ ตຌน/ฮกตาร ดยตຌนเมຌ฿นชวงชัๅน >ไ.5ูแเ ซม. มีความ
หนานนฉลีไย แุแโเ ตຌน/ฮกตาร ชวงชัๅน >5เูๆเ ซม. มี ้ ตຌน/ฮกตาร  สวนตຌนเมຌทีไมีขนาด >แเเ ซม. มี แ ตຌน/ฮกตาร   
 ปลงตัวอยางขาพนมบญจา มีความหนานนฉลีไย แุแเ็ ตຌน/ฮกตาร ดยตຌนเมຌ฿นชวงชัๅน >ไ.5ูแเ ซม. มีความ
หนานนฉลีไย 5ไ่ ตຌน/ฮกตาร ชวงชัๅน >5เูๆเ ซม. มี แเ ตຌน/ฮกตาร  สวนตຌนเมຌทีไมีขนาด >แเเ ซม. มี ใ ตຌน/ฮกตาร 
 มืไอพิจารณาทีไความหนานนฉลีไยตอพืๅนทีไพบวาปลงนๅําตกหงาวละปลงขาพนมบญจา มีความหนานน฿นต
ละชวงชัๅนสຌนผาศูนยกลาง คลຌายหรือ฿กลຌคียงกันมากกวาปลงศรีพังงา ซึไงปຓนผลมาจากการทีปลงศรีพังงามีตຌนเมຌขนาด
ชวงชัๅน >ไ.5ูแเ ซม. จํานวนมากกวาอีก โ ปลงดังกลาวถึง 5่ไ ละ ่โไ ตຌน หรือคิดปຓน 5็ ละ แเไ ั ตามลําดับ 
ดยฉพาะมืไอนําความหนานนของชวงชัๅนสຌนผาศูนยกลางปลงศรีพังงามาปรียบทียบกับปลงขาพนมบญจา จํานวน
ตຌนเมຌมีมากกวากินทาตัว ซึไงหตุผลทีไพอจะอธิบายเดຌจากขຌอมูลทีไมีละสภาพวดลຌอมทีไปรากฏ นัไนปຓนพราะปลงศรีพังงามี
การลຌมลงของตຌนเมຌขนาด฿หญบริวณกลางปลงหลายตຌน ทํา฿หຌมีชองวางทีไสงดดจะสองลงมาถึงพืๅนปຆาดยมีหลักฐาน
ปรากฏปຓนซากตຌนเมຌผุพังทีไยังหลืออยู ละพบการขึๅนปกคลุมพืๅนทีไอยางหนานนของเมຌชวงชัๅนสຌนผาศูนยกลางดังกลาว
ตลอดจนเมຌ฿นชัๅนลูกเมຌ ิsaplingี ฿นบริวณดังกลาว 
 ตมืไอพิจารณาปรียบทียบสัดสวนการกระจายของตละชวงชัๅนของปลงตัวอยางทัๅง ใ พืๅนทีไ พบวาปลงนๅําตก 
หงาวละปลงศรีพังงามีสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกัน฿นตละชวงชัๅน กลาวคือชวงชัๅนรกหรือชวงชัๅนสຌนผาศูนยกลาง >ไ.5ูแเ ซม. 
มีสัดสวนความหนานนสูงถึง ๆ5 ละ ็เ ั ตามลําดับ มืไอทียบกับชวงชัๅนทัๅงหมด ดยชวงชัๅนถัดเปหรือชวงชัๅน >แเูโเ 
ซม. มีสัดสวนความหนานนพียง แ้ ละ โเ ั ตามลําดับ สวน โ ชวงชัๅนรกของปลงขาพนมบญจา มีคาสัดสวนความ
หนานน ไ้ ละ ใแ ั สดง฿หຌหในถึงพัฒนาการของหมูเมຌทีไสูงกวาอีก โ ปลงรก 
 

 
 
ภาพทีไ โ ปรียบทียบสัดสวนความหนานนตามชวงชัๅนสຌนผาศูนยกลาง  
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5. ครงสรຌางทางดຌานตัๅงละการบงชัๅนรือนยอด 
 ปลงตัวอยางนๅําตกหงาว สามารถบงความสูงของครงสรຌางทางดຌานตัๅง เดຌปຓน ใ ชัๅนรือน เดຌก รือนยอดชัๅนบน 
ประกอบดຌวยเมຌทีไมีความสูงตัๅงต โ5 มตรขึๅนเป พันธุเมຌทีไมีความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือนยอดนีๅเดຌก ยางมันหมู ซึไงบางตຌนสูง
เดຌถึง ไใูไ่ มตร รองลงมาเดຌก ปรียง ละพิกุลปຆา ตามลําดับ สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมีความสําคัญตมีจํานวนตຌนนຌอย
ละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก กรายดํา พิกุลนก นากบุด ดีหมีดง ตีนปຓดดํา ดงขา มะดืไอทอง ละพนอง ปຓนตຌน รือน
ยอดชัๅนกลาง ประกอบดຌวยพันธุเมຌทีไมีความสูงอยู฿นชวง แ5ูโ5 มตร พันธุเมຌทีไมีความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือนยอดนีๅ เดຌก 
ยางมันหมู รองลงมาเดຌก ปรียง พิกุลปຆา ละกรายดํา ตามลําดับ สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมีความสําคัญตมีจํานวนตຌนนຌอย
ละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก จิกดง พิกุลดง ดําตะก การຌงหิน มะดืไอทอง ตะขบนก พิกุลนก มะมวงลือด ปຓนตຌน สวน
รือนยอดชัๅนลาง ประกอบดຌวยพันธุเมຌทีไมีความสูงนຌอยกวา แ5 มตร พันธุเมຌทีไมีความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือนยอดนีๅ เดຌก จิก
ดง รองลงมาเดຌก อีกริม ลักคยลักกลือ ยางมันหมู  ละดําตะก ตามลําดับ  สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมีความสําคัญตมี
จํานวนตຌนนຌอยละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก พิกุลปຆา ชຌางาะผี ปรียง สຌมมาขา ลางสาดขา อวม ละการຌงหิน ปຓนตຌน  
 ปลงตัวอยางศรีพังงา สามารถบงความสูงของครงสรຌางทางดຌานตัๅง เดຌปຓน ใ ชัๅนรือน เดຌก รือนยอดชัๅนบน 
ประกอบดຌวยเมຌทีไมีความสูงตัๅงต โ็ มตรขึๅนเป พันธุเมຌทีไมีความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือนยอดนีๅเดຌก ยางมันหมู ซึไงบางตຌนสูง
เดຌถึง ๆเูๆ5 มตร รองลงมาเดຌก พิกุลปຆา ละตะคียนราก ตามลําดับ สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมีความสําคัญตมีจํานวนตຌน
นຌอยละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก ดงขา อຌายบาขา มาขา สังหยู฿บ฿หญ พวมพรຌาว กรายดํา ขุนทนขา ละปรียง 
ปຓนตຌน รือนยอดชัๅนกลาง ประกอบดຌวยพันธุเมຌทีไมีความสูงอยู฿นชวง แ5ูโ็ มตร พันธุเมຌทีไมีความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือน
ยอดนีๅ เดຌก ยางมันหมู รองลงมาเดຌก ดําตะก ละกรายดํา ตามลําดับ สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมีความสําคัญตมีจํานวนตຌน
นຌอยละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก พวมพรຌาว จิกดง พลา฿บมา อຌายบาขน พิกุลปຆา มวงซาย฿บยาว มาขา ลักคยลัก
กลือ ตะคียนราก ละปรียง ปຓนตຌน สวนรือนยอดชัๅนลาง ประกอบดຌวยพันธุเมຌทีไมีความสูงนຌอยกวา แ5 มตร พันธุเมຌทีไมี
ความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือนยอดนีๅ เดຌก ตับหลาม฿บลใก รองลงมาเดຌก ดําตะก ยางมันหมู กรายดํา ละจิกดง ตามลําดับ  
สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมีความ สําคัญตมีจํานวนตຌนนຌอยละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก ลักคยลักกลือ สลอดปຆา หมาก
ขีๅอຌายขาว กระบานຌอย นากบุดขา พลองหลใก ตะขบนก นูดตຌน ละพวมพรຌาว ปຓนตຌน 
 ปลงตัวอยางขาพนมบญจา สามารถบงความสูงของครงสรຌางทางดຌานตัๅง เดຌปຓน ใ ชัๅนรือน เดຌก รือนยอดชัๅน
บน ประกอบดຌวยเมຌทีไมีความสูงตัๅงต โ่ มตรขึๅนเป บางตຌนสูงเดຌถึง 5เู5โ มตร เมมีพันธุเมຌชนิดหนึไงชนิด฿ดทีไดนมากปຓน
พิศษ฿นชัๅนรือนยอดนีๅ ตจะมีลักษณะดนรวมกันหลายชนิดละพบขึๅนกระจัดกระจาย  เดຌก ตะคียนราก ปรียง มังคาก 
ยางมันหมู เขขียว คอลนขา ชีขาดพล ดง ยางยูง ขมิๅนตຌน คียนทราย จันทนดง ปຓนตຌน รือนยอดชัๅนกลาง
ประกอบดຌวยพันธุเมຌทีไมีความสูงอยู฿นชวง แ5ูโ่ มตร พันธุเมຌทีไมีความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือนยอดนีๅ เดຌก หมากพน 
รองลงมาเดຌก ปรียง ตะคียนราก ดําตะก ละคอลนขา ตามลําดับ สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมีความสําคัญตมีจํานวนตຌน
นຌอยละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก คียนทราย ดงหิน งาะ฿บรียว พิกุลนก พิกุลดง กอกขา เขขียว ละดงขา ปຓนตຌน 
สวนรือนยอดชัๅนลาง ประกอบดຌวยพันธุเมຌทีไมีความสูงนຌอยกวา แ5 มตร พันธุเมຌทีไมีความดนมากทีไสุด฿นชัๅนรือนยอดนีๅ เดຌก 
หมากพน รองลงมาเดຌก ลักคยลักกลือ ดําตะก ปรียง ยางมันหมู ละตะคียนราก ตามลําดับ  สวนพันธุเมຌชนิดอืไนโ ทีไมี
ความ สําคัญตมีจํานวนตຌนนຌอยละพบขึๅนกระจัดกระจาย เดຌก คียนทราย จิกดง คอลนขา พิกุลดง ดํา การຌงหิน ละ
มะปริง ปຓนตຌน 
 ถຌาพิจารณา฿นระดับวงศ พบวา ปลงตัวอยางนๅําตกหงาว มีวงศพันธุเมຌดน฿นรือนยอดชัๅนบน ใ ลําดับรก
ประกอบดຌวยวงศ Dipterocarpaceae ุ Sapotaceae ละ Anacardiaceae มีคาความหนานน ใ5.ไโุ แไ.5่ ละ แแ.่เ 
ตຌน/ฮกตาร ตามลําดับ ปลงตัวอยางศรีพังงา ประกอบดຌวยวงศ Dipterocarpaceae ุ Sapotaceae ละ Mrtaceae มีคา
ความหนานน ไใ.เ5ุ แ5.โ่ ละ แใ.แ้ ตຌน/ฮกตาร ตามลําดับ ปลงตัวอยางขาพนมบญจา ประกอบดຌวยวงศ 
Dipterocarpaceae ุ Anacardiaceae ละ Fabaceae มีคาความหนานน โ5.ๆุ้ แแ.่เ ละ ็.ๆไ ตຌน/ฮกตาร 
ตามลําดับ  สวนวงศพันธุเมຌดน฿นรือนยอดชัๅนกลางของปลงตัวอยางนๅําตกหงาว ประกอบดຌวยวงศ Dipterocarpaceae ุ 
Anacardiaceae ละ Sapotaceae มีคาความหนานน ไเ.้็ุ ใใ.ใใ ละ ใแ.้ไ ตຌน/ฮกตาร ตามลําดับ ปลงตัวอยางศรี
พังงา ประกอบดຌวยวงศ Dipterocarpaceae ุ Ebenaceae ละ Anacardiaceae มีคาความหนานน 5ไ.แ็ุ ใแ.้ไ ละ 
โเ.แไ ตามลําดับ ปลงตัวอยางขาพนมบญจา ประกอบดຌวยวงศ Arecaceae ุ Dipterocarpaceae ละ Anacardiaceae 
มีคาความหนานน 5เ.เเุ โ้.่ๆ ละ โ5.ๆ้ ตຌน/ฮกตาร สวนวงศพันธุเมຌดน฿นชัๅนรือนยอดลางของปลงตัวอยางนๅําตก 
หงาว ประกอบดຌวยวงศ Phllanthaceae ุ Ebenaceae ละ Lecthidaceae มีคาความหนานน แเเ.เเุ ่ไ.็โ ละ
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ๆ5.โ่ ตຌน/ฮกตาร ตามลําดับ ปลงตัวอยางศรีพังงา ประกอบดຌวยวงศ Polgalaceae ุ Dipterocarpaceae ละ 
Ebenaceae มีคาความหนานน แ5โ.็ุ่ แไใ.็5 ละ แไใ.เ5 ตຌน/ฮกตาร ตามลําดับ ปลงตัวอยางขาพนมบญจา 
ประกอบดຌวยวงศ Fabaceaeุ Dipterocarpaceae ละ Ebenaceae มีคาความหนานน ้เ.้็ุ ็เ.แไ ละ ็เ.แ็ ตຌน/
ฮกตาร ตามลําดับ 
 
ตารางทีไ โ วงศพันธุเมຌดนตละชัๅนรือนยอด 
 

Plot 
Name 

รือนยอดชัๅนบน รือนยอดชัๅนกลาง รือนยอดชัๅนลาง 
Famil D. Famil D. Famil D. 

นๅําตก 
หงาว 

Dipterocarpaceae 
Sapotaceae 

Anacardiaceae 

ใ5.ไโ 
แไ.5่ 
แแ.่แ 

Dipterocarpaceae 
Anacardiaceae 
Sapotaceae 

ไเ.้็ 
ใใ.ใใ 
ใแ.้ไ 

Phllanthaceae 
Ebenaceae 

Lecthidaceae 

แเเ.เเ 
่ไ.็โ 
ๆ5.โ่  

ศรีพังงา Dipterocarpaceae 
Sapotaceae 
Mrtaceae 

ไใ.เๆ 
แ5.โ่ 
แใ.แ้ 

Dipterocarpaceae 
Ebenaceae 

Anacardiaceae 

5ไ.แ็ 
ใแ.้ไ 
โเ.แไ 

Polgalaceae 
Dipterocarpaceae 

Ebenaceae 

แ5โ.็่ 
แไใ.็5 
แไใ.เๆ  

ขาพนม
บญจา 

Dipterocarpaceae 
Anacardiaceae 

Fabaceae 

โ5.ๆ้ 
แแ.่แ 
็.ๆไ 

Arecaceae 
Dipterocarpaceae 

Anacardiaceae 

5เ.เเ 
โ้.่ๆ 
โ5.ๆ้ 

Fabaceae 
Dipterocarpaceae 

Ebenaceae 

้เ.้็ 
็เ.แไ 
็เ.แไ  

 
 มืไอมอง฿นภาพรวมของปลงตัวอยางทัๅง ใ พืๅนทีไ พบวาพันธุเมຌวงศ Dipterocarpaceae มีความดดดนทีไสุด฿น
รือนยอดชัๅนบนละ ดนลงมาถึงรือนยอดชัๅนกลาง฿นอีก โ พืๅนทีไ ยกวຌน ปลงตัวอยางขาพนมบญจา ซึไงดนนຌอยกวาพันธุ
เมຌวงศ Arecaceae สวน฿นรือนยอดชัๅนลางพบวงศพันธุเมຌทีไดนทีไสุด ตกตางกันเป ตมีสิไงทีไหมือนกันอยูอยางหนึไง฿นรือน
ยอดชัๅนนีๅคือ พบวาพันธุเมຌวงศ Ebenaceae จะมีความดนอยู฿น ใ ลําดับรกของทุกพืๅนทีไ ดยฉพาะสกุล Diospyros    
  

สรุปละขຌอสนอนะ 
 

 ลักษณะครงสรຌางละองคประกอบพันธุเมຌ฿นปลงตัวอยางทัๅง ใ ปลงถือวามีความ฿กลຌคียงกันมาก ดยปลงศรี
พังงามีการลຌมลงของตຌนเมຌขนาด฿หญบริวณกลางปลงหลายตຌน ทํา฿หຌมีชองวางทีไสงดดจะสองลงมาถึงพืๅนปຆาดยมี
หลักฐานปรากฏปຓนซากตຌนเมຌผุพังทีไยังหลืออยู ละพบการขึๅนปกคลุมพืๅนทีไอยางหนานนของเมຌชวงชัๅนสຌนผาศูนยกลาง 
>ไ.5ูแเ ซนติมตรตลอดจนเมຌ฿นชัๅนลูกเมຌ ิsaplingี ฿นบริวณดังกลาว ซึไงอาจจะพบการทดทน฿นลักษณะนีๅ฿นอีก โ ปลง 
ถຌามีการลຌมลงของเมຌ฿หญ 
 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุมีคาทีไคอนขຌางสูง ฿กลຌคียงกันทัๅง ใ ปลง ฿นสวนของดัชนีความคลຌายคลึงพบวา
คาดัชนีมีความตกตางกันลใกนຌอย ดยปลงทีไอยู฿กลຌกันกวายอมมีคาความคลຌายคลึงของพันธุเมຌมากกวา 
 ความดนทางชัๅนรือนยอด พบวาพันธุเมຌ฿นวงศ Dipterocarpacea ยังคงปຓนวงศพันธุเมຌทีดน฿นชัๅนรือนยอดบน
ละชัๅนรือนยอดกลาง สวนรือนยอดชัๅนลางพบวาพันธุเมຌวงศ Ebenaceae ดยฉพาะสกุล Diospyros  มีความดน   
 การศึกษาครัๅงนีๅ฿ชຌปลงตัวอยางขนาด แ.ไไ ฮกตาร จํานวน ใ พืๅนทีไ ดยจุดศูนยกลางปลง มีความสูงจาก
ระดับนๅําทะลปานกลาง เมกิน โเเ มตร อีกทัๅงยังเมเดຌศึกษาลงลึกเปถึงปจจัยวดลຌอมอืไนโ ชน ครงสรຌางละ
องคประกอบของดิน ปริมาณนๅําฝน฿นระดับสังคมยอย ทิศทางดຌานลาด รวมทัๅงลักษณะครงสรຌางละองคประกอบพันธุเมຌ฿น
ระดับความสูงจากระดับนๅําทะลทีไสูงขึๅนเป จึงยังเมสามารถอธิบายลักษณะครงสรຌางสังคมพืชเดຌมากกวานีๅ ด ังนัๅนการพิไม
พืๅนทีไศึกษา เมวาจะ฿นมิติดຌานระดับความสูง หรือ การวางปลงพิไม฿นพืๅนทีไอืไนพืไอ฿หຌครอบคลุมสังคมพืชปຆาดิบชืๅนภาค฿ตຌฝດง
ตะวันตก จึงนาจะปຓนสิไงทีไนักวิจัยทานอืไนโ ฿หຌความสําคัญ฿นการขຌามาศึกษาพิไมติม฿หຌครอบคลุมทุกมิติ พืไอ฿ชຌปຓนฐาน฿น
การวางผนการจัดการะบบนิวศทีไสําคัญของประทศตอเป 
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